
BASES DEL PREMI LITERARI SANTA COLOMA DE QUERALT 2021 
 
 

Presentació 
Premi literari de relat breu promogut per la Seu del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili a 
Santa Coloma de Queralt, la Fundació Quer Alt i l'Associació Juvenil Queractiu, amb el suport de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i la col·laboració del Club de Lectura, l’Associació La Minerva 
i la Revista la Segarra. 

 
Base primera. Objecte i finalitat 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació del Premi literari de relat breu de Santa Coloma de Queralt 
2021.  
 
Aquest premi té com a finalitat incentivar la creació literària per donar a conèixer la vila de Santa Coloma 
de Queralt. 
 
Base segona. Categories 
S'estableixen dues categories:  

Categoria A: General, oberta a majors d’edat.  
Categoria B: Juvenil, menors de 18 anys. 

 
Base tercera. Criteris de selecció de les obres 
Podrà presentar-se al premi qualsevol relat breu original i inèdit i que, a criteri del jurat, compleixi amb 
els següents requisits: 
- El tema és lliure. 
- L’obra ha d‘estar ambientada explícitament a Santa Coloma de Queralt. 
- L'extensió de l’obra en la categoria A ha de ser mínim de 5 pàgines i màxim de 10 pàgines A4 
mecanografiades amb lletra estàndard de cos 12.   
- L'extensió màxima en la categoria B ha de ser de 5 pàgines A4 mecanografiades amb lletra estàndard 
de cos 12.   
 
Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs. 
 
Base quarta. Participants 
En el cas de menors de 18 anys hauran d'adjuntar l'autorització dels pares o tutors legals dins la plica. 

 
Base cinquena. Procediment per a concursar i documentació a presentar 
- Els originals s’han de presentar en una còpia en paper a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.  
- Per tal de preservar l'anonimat dels participants l’original només pot tenir títol i pseudònim, en cap cas 
el nom i cognoms de la persona autora. 
- Es presentaran els originals dins un sobre que contindrà l’obra i una plica amb les dades del concursant 
(nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de contacte, i l’autorització en el cas de menors). 
- El termini d’admissió finalitza el dia 30 de juliol de 2021. 

 
Base sisena.  Premis S'estableixen els següents premis: 
- Categoria A: Premi únic de 500€ bruts. Gentilesa del Campus Extens de la URV. 
- Categoria B: Premi únic de 100€ bruts. Gentilesa de l’Associació Juvenil QUERACTIU.



Si, a criteri del jurat, les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonades, els 
premis podran ser declarats deserts. 
 
El premi de la categoria A (gentilesa del Campus Extens de la URV) es farà efectiu mitjançant 
transferència bancària en un compte corrent de titularitat de la persona guanyadora. 

 
Base setena. El jurat 
Els treballs seran valorats per un jurat.  
El jurat estarà format per: 

- Presidència: persona responsable de la Seu del Campus Extens de la URV a Santa Coloma de Queralt. 
- Secretaria: persona representant l'Associació Juvenil Queractiu  
- Vocals: una persona representant l'Ajuntament; una persona representant el Club de Lectura; i una 

persona representant l’Associació La Minerva. A més, la URV es reserva el dret de poder incloure un/a 
professor/a del seu Departament de Filologia Catalana.  

- La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria.  
 

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà el Jurat del premi. 
 
Base vuitena. El veredicte 
El veredicte es donarà a conèixer el 14 d’agost de 2021 al Pregó de Festa Major de Santa Coloma de 
Queralt, on es farà l’acte de lliurament de premis. Posteriorment es publicarà a la pàgina web de la seu 
del Campus Extens de la URV i als canals de comunicació de l'Associació Juvenil QUERACTIU. 
Contra la resolució del jurat es podrà interposar reclamació davant la rectora de la URV en el termini 
d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o la publicació del resultats. 

 
Base novena. Autoria, propietat intel·lectual i cessió de drets 
Les persones participants assumeixen l'autoria i originalitat de les seves obres i es comprometen a no 
presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'organització no es fa responsable 
de l'ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. 
 
Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a les entitats convocants d'aquest 
premi, el caràcter inèdit en tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega 
ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra. 
 
Les obres guanyadores de la categoria A passaran a ser propietat de la URV que les cedeix a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Queralt, el qual es reserva el dret de reproduir-les en diferents formats.  

 
Base desena. Acceptació de les condicions de la convocatòria 
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i del premi, en el 
cas que li sigui atorgat. 
 
Per tot allò no contemplat en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent d’aplicació.  

 

Santa Coloma de Queralt, 1 de juny de 2021. 

 

 


